ඇමිණුම 1

දේශිය ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුව
………………………………………….. දවත
……………...……………………………...
……………………………………………...
(බ ැංකුව ද ෝ මූල්ය ආයතයද ය හ ිපිනයය)
ගිණුම් අංක: …………………………………………….
තක්ස ේරු වර්ෂය: …………………………………

නිර්වාසික, ශ්රී ල්ැංකාදප රවැව සියන් වය රවේගල්යන් විසින් බ ැංකු ද ෝ මූල්ය ආයතය දවත
කැනු ල්බය ප්රකායය
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….................... (ප්රකශ කන්නාශස ිපිනාය පදංචි
…………………………………………………................................................................................
........................................................................................ (ප්රකශ කන්නාශස
ම්ූරර් ාම වා
මම,
ශ්රී කංකශසන ර්ර්වශකක (2017 අංක 24 දන
පුනවැකසයකු (ශ්රී කංකශ පුනවැක පාත අව)ව

සේශීය ආදශයම් පාසේ විධිවිධශා පරිද
ව*

හ ශ්රී කංකශසන

...............................................................................................…………………………...............
........................................................................................................ (තැ්නපතු හිමිකරුස ිපිනාය හි
පදංචි ශ්රී කංකශසන ර්ර්වශකක (2017 අංක 24 දන සේශීය ආදශයම් පාසේ විධිවිධශා පරිද හ ශ්රී කංකශසන
පුනවැකසයකු (ශ්රී කංකශ පුනවැක පාත අව)ව
වා ......................................................
......................................................................................................................................................
(තැ්නපතු හිමිකරුස
ම්ූරර්
ාම) මහතශ/ මහේමිය/ සමසාවිය ස ර්යමිත පරිද කය පැවරූ
ර්සයෝජිතයශ/ ඇස ෝර්වනයශ ව *
1. *ඉහත තක්ස ේරු වර්ෂය ඳහශ මශ/ ඔහු/ ඇය* වික්න සමම සපොලී ආදශයමද ඇතුළේව උපයා කද
තක්ස ේරු කළ හැකි ආදශයම (ශ්රී කංකශව තුළ උ උපයා කද සවාේ ප්රභවවය්නසන්න කද ආදශයම්ද
ඇතුළේව රු. 3,0000,000 දයොඉක්ම වා ව සමයි්න ප්රකශ කනමි.
එ ැවි්න, කරු ශකන ඉහත තක්ස ේරු වර්ෂය ඳහශ නඳවශ නැනීසම් ේද අඩු සාොකන්නා.
2. *ඉහත තක්ස ේරු වර්ෂය ඳහශ මශ/ ඔහු/ ඇය* වික්න සමම සපොලී ආදශයමද ඇතුළේව උපයා කද
තක්ස ේරු කළ හැකි ආදශයම (ශ්රී කංකශව තුළ උ උපයා කද සවාේ ප්රභවවය්නසන්න කද ආදශයම්ද
ඇතුළේව රු. 3,0000,000 ඉක්මවිය හැකි ව සමයි්න ප්රකශ කනමි.

එ ැවි්න, කරුණාකැ මුළු සපොලී සනවීම/ රු. .............................. ඉක්මවා මුදල් ප්රමශ ය [= රු.
3,000,000 – ද
දපොිපය ැ ශ්රී කංකශව තුළ උ සවාේ ප්රභවවය්නසන්න උපයා කද මුළු ආදශයම (සවාේ
ප්රභවවය්නසන්න උපයා කද ආදශයම රු. මිිපයා 3 අඩු ාම් ] * මත තක්ස රු
ේ වර්ෂය ඳහශ නඳවශ නැනීසම්
ේද අඩු කන්නා.

තැ්නපතු හිමියශස
නම්න කපත්ර අංකය හ ර්කුේ කනා කද න ……………………………………………
ශ්රී කංකශසන තශක ක හැනුව)ම්පේ අංකය (ඇේාම් ................................................................
ශ්රී කංකශසන  ග සනව්නාශ හැන්්නවීසම් අංකය (ඇේාම් .......................................................
වශකකේවය ඇක  න ……………………………………………….
මශ වික්න ඉහත කනා කද ප්රකශ ය තය හ ර්වැනද ව ප්රකශ කනමි.

.....................................
දාය

.......................................................
ප්රකශ කන්නාශස අේ ා

(*අදශළ සාොවා වචා කපශ හරි්නා)

හට ය

ැංකුව සහෝ මූකය ආයතාය සවත ඉදරිපේ කනා ප්රකශ යක් සහෝ හක කයක්, සේශීය ආදශයම් පාසේ
181 වා වන්නක සේ කශර්ය ඳහශ  ග ර්කධශරිසයකු සවත ක ශ  ග්න ප්රකශ යක් සක
අ තය සහෝ සාොමන යවා ුළළු ප්රකශ මත දණ්ඩා පාවව) කැසේ.

කකව) ක ා අතන

